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กิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งท่ี 7 

 

 Agri Bio-Science Camp เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากท่ัวประเทศ

ท่ีมีความสนใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร และมีความสนใจศึกษาตอในหลักสูตรของคณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรเกษตรผานการทดลองและปฏิบัติการ

ทางการเกษตร ใหความรูโดยคณาจารย นักวิทยาศาสตร และนิสิตพ่ีเลี้ยงของคณะเกษตร กําหนดจัดข้ึนระหวาง

วันท่ี 22 – 24 เมษายน 2559 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

 

  คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัคร 

- เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.5 สายวิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร 

 

  กําหนดการรับสมัคร 

- เปดรับสมัครถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2559 

- ประกาศผลการคัดเลือกวันท่ี 21 มีนาคม 2559 ทาง www.agr.ku.ac.th 

 

  วิธีการสมัครเขารวมกิจกรรม 

   กรุณาสงใบสมัครเขารวมกิจกรรมคายฯ พรอมเอกสารแนบ ดังนี้ 

 ใบสมัครพรอมติดรูปถาย 

 สําเนาใบรายงานผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาลาสุด 

 สําเนาบัตรประชาชนผูสมัคร 

 หนังสือยินยอมจากผูปกครอง 

 สําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง 

 

  โดยสงเอกสารการสมัครมาท่ี  

   งานบริการการศึกษา (Agri Bio–Science Camp ครั้งท่ี 7) 

   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   เลขท่ี 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

  สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม  โทร. 0-2579-0588 ตอ 1303 

 

 

 

http://www.agr.ku.ac.th/�
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ติดรูปถาย 
 

1 x 1½นิ้ว 
 “Agri Bio-Science Camp”ครั้งท่ี 7 

แบบสมัครเขารวมกิจกรรม 

 

ระหวางวันท่ี 22 – 24 เมษายน 2559 

ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

 

รหัสประจําตัวผูสมัคร  

(เฉพาะเจาหนาท่ีกรอก) 

 

 ขอมูลในแบบสมัครนี้ถือเปนขอมูลปกปดเพ่ือการพิจารณาของคณะกรรมการเทานั้น กรุณาใหขอมูลท่ีเปนจริงและ

ครบถวน โดยจะพิจารณาเฉพาะผูท่ีกรอกใบสมัครและมีเอกสารครบถวนเทานั้น 

1. ประวัติสวนตัวผูสมัคร 
 

ชื่อ-นามสกุล(นาย/นางสาว)...............................................................................................ชื่อเลน......................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด............................................อายุ.........ปศาสนา.....................น้ําหนัก............กก. สวนสูง.............ซม. 

ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอไดบานเลขท่ี................หมูบาน/อาคาร..........................หมูท่ี...................ซอย...................................... 

ถนน.................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต............................................................ 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพทบาน................................................................ 

โทรศัพทมือถือ.................................................โทรสาร.................................E-mail............................................................. 

Facebook……………………………………………………………………… ID Line…………………………………………………………………….. 

แพอาหาร/อาหารท่ีทานไมได................................................................................................................................................ 

โรคประจําตัว (หากแพยาชนิดใดโปรดระบุ).......................................................................................................................... 

งานอดิเรกและกิจกรรมท่ีสนใจ.............................................................................................................................................. 

ในอนาคตอยากทํางาน.................................................................คติประจําตัว...................................................................... 

ชื่อ-นามสกุลผูปกครองท่ีติดตอได.......................................................................อาชีพ..........................................................

เก่ียวของเปน..........................................เบอรโทรศัพทท่ีติดตอสะดวก.................................................................................. 

 

2. การศึกษา 
 

กําลังศึกษาในระดับชั้น  ม.4  ม.5 

โรงเรียน................................................................................................................................................................................ 

ท่ีอยูโรงเรียน......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

 

ผูสมัครเปนผูกรอกขอมูล 
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3. จงเขียนเรียงความแสดงทัศนคตแิละความความคิดเห็นของทาน 
 

ในหัวขอ “วิทยาศาสตรกับการเกษตรของประเทศไทย” (กรุณาพิมพในตัวอักษรคอมพิวเตอร Angsana New ขนาด 16 

ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4) โดยแนบมากับใบสมัคร

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 

4. อื่น ๆ 
 

 ทานมีความรูจักคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มากอนหรือไม  

  ทราบ จาก.........................................................  ไมทราบ 

 

ทานมีความสนใจท่ีจะเขาศึกษาตอใน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือไม 

  สนใจ                                                  ไมสนใจ 

 

หลักสูตรท่ีทานสนใจ 

  เกษตรเขตรอน   เกษตรเขตรอน (นานาชาติ)  การจัดการศัตรูพืชและสัตว 

  เคมีการเกษตร   สัตวศาสตรอุตสาหกรรม  คหกรรมศาสตร   

  อาหารและโภชนาการ  

  วิทยาศาสตรเกษตร 

  -กลุมวิชาสื่อสารและพัฒนาการเกษตร -กลุมวิชาวิทยาศาสตรดานพืชไร 

  -กลุมวิชากีฏวิทยา    -กลุมวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 

  -กลุมวิชาพืชสวน    -กลุมวิชาโรคพืช 

  -กลุมวิชาวิทยาศาสตรทางดิน 

 

 เหตุผลท่ีทานสนใจในหลักสูตรขางตน 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
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  ทานไดรับขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งท่ี 7 จาก 

   อาจารย   บิดา/มารดา  เพ่ือนรวมโรงเรียน  รุนพ่ี 

   หนงัสอืพิมพ/โทรทัศน โปรดระบุ...................................  Website โปรดระบุ................................. 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................. 

  

ลงชื่อ.......................................................................ผูสมัคร     

        .................. / ................../ ................ 
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หนังสือยินยอมจากผูปกครอง 

 

 ขาพเจา…………………………………….....เปนผูปกครองของ………………………………………………………………………..... 

โดยมีความเก่ียวของเปน……………………..…………………………….…..ของขาพเจา ไดรับทราบรายละเอียดกิจกรรม “Agri 

Bio-Science Camp” ครั้งท่ี 7 ซ่ึงดําเนินการโดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และยินดีอนุญาต

ให………………………………….......................................ซ่ึงอยูในความดูแลของขาพเจา เดินทางเขารวมกิจกรรมคายฯ และ

ขาพเจาทราบดีวาหากเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน หรือตอตัวของ…………………………………………….…………………….... 

ในระหวางการเขารวมกิจกรรมคายฯ ขาพเจาจะไมเรียกรองใดๆ จากทางคณะผูดําเนินการกิจกรรมคายฯ ท้ังสิ้น 

 

        ลงชื่อ…………………………………………………. 

                (……………………………………………….) 

         วันท่ี………..เดือน………………พ.ศ………… 
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